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Në këtë numër do të gjeni: 

 Aksione Komunitare për Zonat e Mbrojtura  

 Censusi Ndërkombëtar i Shpendëve (IWC 2019) 

 Guzhina algjeriane e përgatitur nga peshkatarët / Algjeri 

 INCA mbyll me sukses projektin Geo-Cradle 

 ACAP, takimi i rradhës midis partnerëve 

 Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?   

 ...me këtë rast Ju kujtojmë se…   

 Njoftime 

Në kuadër të projektit ACAP, edhe gjatë muajit 

Janar kanë vazhduar orët e hapura informative në 

shkollat e qarkut të Përmetit dhe Vlorës. 

Orë të hapura informative mjedisore me temë 

“Biodiversiteti në Parkun Kombëtar Bredhi 

Hotovës-Dangëlli”, u zhvilluan në dy shkollat 9-

vjeçare të Përmetit, “Nonda Bulku” dhe “Meleq 

Gosnishti” përkatësisht me klasën e 8 dhe të 4. 

Nxënësit u informuan mbi biodiversitetin e këtij 

parku si dhe të zonave të mbrojtura afër 

Përmetit.  

Aksione Komunitare në            

Zonat e Mbrojtura 
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26 Janari -  

Dita Botërore e Edukimit Mjedisor. 

Kjo datë e ka 

origjinën në vitin 

1 9 7 2  m e 

Dek laratën  e 

K o m b e v e  t ë 

Bashkuara në 

Konferencën për 

Mjedisin Njerzor 

mbajtur në Stokhorlm të Suedisë. Deklarata 

thekson nevojën për kritere dhe parime të 

përbashkëta, për t'iu ofruar individëve kudo në 

botë, frymëzimin dhe udhëzimet e duhura për 

ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit. Kjo ditë ka 

si qëllim të edukojë brezat, duke përdorur 

natyrën si mjet edukues. Në këtë mënyrë, 

njerëzit do të mësohen ta përmirësojnë dhe ta 

duan mjedisin, jo thjesht të ketë informacion për 

të. 

Në këtë kuadër si dhe në kuadër të projektit 

ACAP, INCA realizoi 3 orë informative mjedisore 

me temë “Dita botërore e edukimit mjedisor”, e 

shprehur kjo nëpërmjet punimeve dhe shprehjeve 

të ndryshme për mjedisin. 

Realizimi i orëve u bë në shkollën “Pilo Profti” në 

Novoselë me klasat e para dhe klasën e IV, me 

mësueset përgjegjëse Irena Gjishti dhe Majlinda 

Davacaj. 

Edukimi mjedisor realizohet me qëllim rritjen e 

kujdesit të fëmijve kundrejt natyrës dhe njohjen 

më tepër të çdo elementi të saj.  
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Gjithashtu në shkollën 9-vjeçare Balil Pelari të 

Orikumitnë rrethin e Vlores, vazhdon programi i 

orëve të hapura informative ku  u realizua pjesa 

teatrale "Djali dhe Pema"  
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Vijon në faqe 5 

Censusi Ndërkombëtar i Zogjve (IWC 2019) 

Shpendët e ujit janë një pjesë e rëndësishme e 

ekosistemeve ligatinore. Prania, numri i llojeve 

dhe abundanca e tyre në një habitat të caktuar 

na tregojnë shëndetin dhe cilësinë e ligatinave. 

Shpendët e ujit kanë një funksion të rëndësishëm 

në ekosistem, duke ofruar ushqim, rekreacion dhe 

mundësi turistike. Shërbimet e ekosistemit janë 

procese që ndikojnë 

drejt për drejt ose 

t ë r t h o r a z i  n ë 

mirëqenien nje rëzore. 

Ky është një hap i parë 

jetik drejt menaxhimit 

dhe mirëmbajtjes së 

këtyre shërbimeve. 

Shpendët e ujit si një 

e lement mjaft i 

rëndësishëm, luajnë rol 

kyç funksional në shumë ekosisteme ujore, duke 

shërbyer si ushqim për grabitqarët dhe bëjnë të 

mundur shpërndarjen e farërave, jo vertebrorëve 

dhe ushqyesve, edhe pse këto role shpesh janë 

anashkaluar. Shpendët e ujit mund të ruajnë 

diversitetin e organizmave të tjerë, të 

kontrollojnë dëmtuesit dhe të jenë bioindikatorë 

efektivë të kushteve ekologjike. Duke 

identifikuar dhe nxjerr në pah praninë ose jo të 

shpendëve të ujit arrijmë të identifikojmë 

problematikat vit pas viti si të efekteve negative 

që ndikojnë në shpendët e ujit ashtu edhe në 

pasojat që sjellin këto efekte në habitatin në të 

cilin ato jetojnë, po ashtu për të qartësuar rolin e 

tyre funksional në ekosistemet dhe shërbimet që 

ato ofrojnë. Një vlerësim i tillë do të japë 

argumente të fuqishme në ruajtjen e shpendëve 

të ujit.  

Çfarë është IWC (International Waterbird 

Census) 

IWC është një program monitorimi që vepron në 

143 vende për të mbledhur informacion mbi 

numrin e llojeve dhe individëve përkatës të 

shpendëve të ujit në zonat ligatinore të një vendi 

të caktuar. Ekzistojnë 5 ndarje të caktuara të 

IWC që përfaqësojnë rrugët kryesore të 

fluturimit të shpendëve të ujit në gjithë botën: 

                                  Afrikë-Eurazia (AEWC) 

Azia-Pacifiku (AWC) 

Karaibe (CWC) 

Neotropiku (CNAA) 

Amerika Qëndrore 

(CCAA) 

IWC (International 

Waterbird Census) 

m b ë s h t e t  s h u m ë 

aspekte të punës që 

bëjmë për të ruajtur 

shpendët e ujit dhe 

ligatinat ku ata varen nëpërmjet identifikimit, 

përcaktimit dhe monitorimit të habitateve të 

rëndësishme; dhe menaxhimin e specieve tipike të 

një vendi të caktuar. Regjistrimi ndërkombëtar i 

shpendëve të ujit kërkon një numërim të caktuar 

në çdo vend që duhet të përsëritet çdo vit. Datat 

e sakta ndryshojnë pak nga rajoni në rajon, por 

përgjithësisht zhvillohen në Janar ose Shkurt. 

Standardizimi është një parim kyç për IWC. 

Është e rëndësishme që të njëjtat vende të 

mbulohen në të njëjtën mënyrë çdo dimër për të 

maksimizuar vlefshmërinë e krahasimeve të 

numërimeve nga viti në vit. Në nivel kombëtar, 

koordinatorët luajnë një rol të rëndësishëm në 

menaxhimin e një aktiviteti të tillë.  

Cilat habitate dhe lloje përfshin IWC? 

Gjatë IWC përfshihen të gjitha llojet e ligatinave 

natyrore dhe të bëra nga njeriu, duke përfshirë: 

lumenjtë, liqenet, rezervuarët, pellgjet, kënetat e 

ujërave të ëmbla që mbulohen nga Konventa 

Ramsar ose që janë zonë e rëndësishme IBA. 
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Speciet ujore që përdorin si 

habitate këto ligatina janë: rosat, karabullakët, 

pelikanët, çafkat, flamingot, patat, mjelmat, 

pulëbardhat, dallëndyshet e detit, bajzat etj,. 

Përveç kësaj, shpesh raportohen rrëmbenjësit 

dhe shpendët e tjerë të varur kryesisht nga 

burimet ushqimore në këto habitate. 

IWC në Shqipëri 

Në shqipëri IWC ka filluar që në vitin 1993, duke 

u realizuar në ligatinat më të rëndësishme të 

vendit, nëpërmjet mbështetjes së ekspertëve të 

ndryshëm në fushën e ornitologjisë. Një mbulim 

maksimal i këtyre zonave do të sigurojë të dhëna 

më të sakta për të bërë edhe vlerësimet 

përfundimtare të shpërndarjes së shpendëve të 

ujit në vendin tonë dhe për të bërë krahasimet 

vit pas viti.  

Në ligatinat e Shqipërisë llojet më të përhapura 

janë kryesisht: bajzat (të cilat përbëjnë edhe 

përqindjen më të madhe të shpendëve të ujit), 

rosat (kuqla qafëgjelber/Anas platyrhynchos, 

rosa kërre/Anas crecca, kryekuqja e mjeme/

A y t h y a 

f e r i n a , 

kryekuqe e 

v o g ë l /

A y t h y a 

n y r o c a , 

l a r o s h j a /

T a d o r n a 

t a d o r n a 

e t j , . ) 

pulëbardhat 

(pulëbardha 

e 

zakonshme/

Croicocephalus ridibundus , pulëbardha 

këmbëverdhë/Larus michahellis, pulëbardha rosë/

Larus geneii etj,.), karabullakët (karabullaku i 

vogël/Microcarbo pygmaeus, karabullaku i madh/

Phalacrocorax carbo), kredharakët (kredharaku i 

madh/Podiceps cristatus, kredharaku i vogël/

Tachybabtus ruficollis), shapka e ujit/Gallinago 

g a l l i n a g o , 

etj,.  

Një rol 

mjaft të 

rëndësishëm 

g j a t ë 

vrojtimeve 

është dhe 

identifikimi 

i shpendëve 

të ujit të 

c i l ë t 

përdorin si 

h a b i t a t e 

t i p i k e 

mjediset detare ku mund të përmendim kryesisht 

norin gushëzi ose i njohur me emrin shkencor 

Gavia arctica. 

Përveçse numërimit të shpendëve tipik ujor të 

cilët përdorin si mjedise jetese dhe ushqimi 

mjediset ligatinore, gjatë inventarizimit të 

shpendëve u përfshinë edhe shpendët e  tjerë 

rrëmbenjës të pranishëm në këto habitate si: 

shqipja e kënetës/Circus aeruginosus, shqipja e 

fushës/Circus syaneus, huta/Buteo buteo, 

gjeraqina/Accipiter gentilis, gjeraqina e 

shkurtës/Accipiter nisus  si dhe shpendë të 

lidhur me habitatet e tilla duke i përdorur si 

vende ushqimi si bilbili i ujit/Alcedo atthis etj,.  

Këtë vit IWC u realizua në 11-14 Janar me një 

përfshirje të gjerë të ekspertëve ornitolog, 

organizatave jofitimprurëse dhe një numri të 

madh të dashamirësve të natyrës dhe po ashtu të 

institucioneve shtetërore të cilat falë punës së 

tyrë të përditshme arrijnë të bëjnë një 

mënaxhim të mirë duke siguruar ruajtjen e këtyre 

habitateve dhe llojeve karakteristikë të tyre.  

INCA (Instituti për Ruajtjen e 

Vijon nga faqe 4 

Vijon në faqe 6 
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Natyrës në Shqipër i)  me 

përfaqësuesit e saj mori pjesë në inventarizimin e 

shpendëve të ujit në dy zona ligatinore mjaft të 

rëndësishme në Shqipëri, liqenin e Shkodrës dhe 

lagunën e Kune-Vainit.  

Liqeni i Shkodrës si një zonë tipike për shpendët 

e ujit mbizotërohej kryesisht nga bajzat/Fulica 

atra të cilat përbënin dhe numrin më të madh të 

individëve të shpendëve të ujit mbi 50%, 

kredharaku i vogël/Tachybaptus ruficollis, rosat 

(me mbizotërim të kryekuqes së mjeme/Aythya 

ferina dhe rosës me cafkë/Aythya fuligula) dhe 

pulëbardhat, kryesisht pulëbardha e zakonshme/

Croiccocephalus ridibundus. Përqëndrimi i llojeve 

dhe individëve të tyre ndryshon në varësi të 

zonave dhe pikave të monitorimit të përcaktuara 

më parë.  

Laguna e Kune-Vainit si një zonë tipike lagunore 

konsistonte në një përqëndrim të madh të 

bajzave/Fulica atra të cilat përbënin dhe numrin 

më të madh të individëve të shpendëve ujorë, 

rosave (kuqla qafëgjelbër/Anas platyrhynchos, 

rosa kërre/Anas crecca, kryekuqja e mjeme/

Aythya ferina, çafkave (çafka e vogël e bardhë/

Egretta garzetta, çafka e madhe e bardhë/Ardea 

alba, çafka e përhime/Ardea cinerea), 

karabullakët (karabullaku i vogël/Microcarbo 

pygmaeus, karabullaku i madh/Phalacrocorax 

carbo), flamingo/Phoenicopterus roseus etj. 

Krahasimi i vlerave në vite të ndryshme jep të 

dhëna të mëtejshme lidhur me ndikimet negative 

ose pozitive që kanë sjell pasoja në rritjen apo 

zvogëlimin e llojeve dhe individëve përkatës në 

zona të caktuara. Disa prej faktorëve negativë që 

mund të sjellin pasoja në praninë ose jo të 

shpendëve të ujit janë si antropogjene: gjuetia e 

paligjshme, ndërhyrjet e njeriut në zona të 

mbrojtura ose dhe faktorë natyrorë si 

ndryshimet klimatike etj,.  

Një mirëmenaxhim i zonave ligatinore duke mos 

lejuar faktorin antropogjen të sjell pasoja 

negative dhe të parikthyeshme në këto habitate, 

do të sillte rezultate mjaft efektive në ruajtjen e 

shpendëve të ujit dhe jo vetëm të cilat përdorin 

këto habitate si vende strehimi, ushqimi apo dhe 

kalimtare përgjatë jetës së tyre, duke siguruar 

në këtë mënyrë qëndrueshmërinë e  ekosistemeve 

tipike ligatinore.  

Realizimi i aktiviteteve të tilla duke sjell 

përfshirjen e sa më shumë vullnetarëve dhe 

specialistëve të natyrës, ndikon në rritjen e 

sensibilizimit të komuniteteve lokale, rajonale, 

kombëtare dhe ndërkombëtare për të kuptuar se 

natyra është elementi më i rëndësishëm nga i cili 

njeriu përfiton shumë dhe në të njëjtën kohë 

jemi ne ata të cilët me punën dhe kujdesin tonë 

për çdo element të saj  ja kthejmë natyrës të 

mirat që ajo na ofron.  

 

 

Vijon nga faqe  5 
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Guzhina algjeriane e përgatitur nga peshkatarët / Algjeri 

Vlorë - 23 Janar 2019 - Në kuadër të projektit 

NEMO, vazhdon ndarja e eksperiencave midis 

vendeve të Mesdheut në lidhje me ushqimet 

tradicionale me përbërës të detit, ku tema e 

zhvilluar në këtë webinar ishte “Guzhina 

algjeriane e përgatitur nga peshkatarët, Algjeri” .  

Ky webinar u zhvillua pranë qendrës së peshkimit, 

Radhimë, e cila funksionon si një qendër mjaft e 

rëndësishme për peshkatarë të ndryshëm të cilët 

në bazë edhe të shoqatës së ngritur prej tyre 

“Shoqata e Peshkatarëve të Përgjegjshëm”, kanë 

luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në rritjen e 

ndërgjegjësimit të peshkatarëve që ushtrojnë 

aktivitetin e tyre në të njëjtat ujëra detare.  

Gjatë këtij webinari morën pjesë një numër i 

konsiderueshëm i peshkatarëve përfaqësues të 

Shqipërisë dhe peshkatarëve nga vendet e 

Mesdheut si Tunizia, Algjeria, Libia, Italia, 

Maroku, Egjipti. 

Menaxhimi i peshkimit mbështetet në shkencën e 

peshkimit për të mundësuar shfrytëzimin e 

qëndrueshëm. Menaxhimi modern i peshkimit 

shpesh përcaktohet si rregulla të detyrueshme 

bazuar në objektiva konkrete dhe një përzierje 

të teknikave të menaxhimit, të imponuara nga një 

sistem monitorimi dhe mbikëqyrjeje. Por kur 

flasim për peshkim të qëndrueshëm jo gjithmonë 

duhet të mbështetemi nga rregullat strikte, për 

aq kohë sa rolin më të rëndësishëm e luajnë 

komunitetet të cilat jetojnë afër mjediseve 

detare dhe e kanë të lidhur jetën e tyre me 

aktivitetin e peshkimit.  

Komunitetet afër mjediseve detare, ruajnë një 

traditë shumëvjecare lidhur me gatimet me 

përbërës detar. Kjo traditë shpesh na jep të 

dhëna të rëndësishme për mënyrën e funksionimit 

të familjeve të peshkatarëve dhe çdo aktivitet që 

ata bëjnë në det. Ndarja e një experience të tillë, 

këtë herë e realizuar nga vetë peshkatarët nga 

Algjeria, në një restorant mjaft të njohur, na 

tregoi edhe njëherë një mënyrë gatimi tradicional 

duke përdorur si përbërës kryesor, sardelet. 

Sardelet janë një ndër llojet më të përhapura në 

detin Mesdhe dhe duke qenë të tilla, të gjithë 

vendet e Mesdheut i kanë pjesë të dietës së tyre, 

ashtu sikurse edhe ne. Duke njohur mënyrën e 

gatimit të sardeleve nga Algjerianët, pamë edhe 

njëherë disa të përbashkëta midis tyre dhe 

komunitetit tonë në përdorimin dhe gatimin e 

tyre. Kjo i lidh edhe më shumë vendet e 

Mesdheut dhe traditat e tyre për të kuptuar sa 

të ndryshëm, por njëkohësisht edhe të ngjashëm 

jemi.  

Në kuadër të këtij projekti, përfaqësues të 

peshkatarëve të Shqipërisë, j’u bashkangjitën 

këtij webinari për të mësuar edhe më tepër nga 

vendet e Mesdheut dhe duke ndarë eksperiencat 

e tyre lidhur me gjuetinë e këtij lloj peshku dhe 

mënyrat e përdorimit të tyre në familjet e tyre.  
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INCA mbyll me sukses projektin GEO-CRADLE 

Projekti GEO-CRADLE mbylli me sukses të gjithë 

aktivitetet e tij të planifikuara për zbatim gjatë 

periudhës tre vjeçare 2016-2019. GEO-CRADLE, 

që nga krijimi i tij dhe në vazhdim, synoi të jetë 

një konsorcium rajonal që mbledh së bashku 

institutet kërkimore me famë, autoritetet 

publike, SME-të e specializuara dhe shoqata lider 

ndërkombëtare, duke kombinuar një shkallë të 

gjerë të ekspertizës në monitorimin e mjedisit të 

planetit përmes një ansambli të teknologjive të 

ndryshme të Vrojtimit të Tokës (p.sh. remote 

sensing, in-situ, sinergjisë së 

modeleve të avancuara) në 

fushat e Ndryshimeve 

K l imatike ,  Akses it  në 

Materialet e Lëndëve të Para, 

Sigurisë Ushqimore dhe 

Energjisë. INCA në mbyllje të 

aktiviteteve të këtij projekti 

zhvilloi takimin e fundit me 

qëllim prezantimin e arritjeve 

të kësaj nisme rajonale që u 

koordinua nga Observatori 

Kombëtar i Athinës (NOA), 

duke synuar mundësinë e përdorimit të rrjetit 

kombëtar të aktorëve kryesorë që kanë në 

praktikën e tyre përdorimin e të dhënave VT, si 

dhe aplikimin e modeleve për vrojtimet dhe 

monitorimet e Tokës. GEO-CRADLE u krijoi 

mundësinë aktorëve të përfshirë në rrjetin 

rajonal të Ballkanit, Afrikës Veriore dhe Lindjes 

së Mesme (pjesë e konsorciumit) të identifikojnë 

kapacitetet dhe nevojat dhe të përfshihen në 

bashkëpunime rajonale dhe më gjerë në zbatim të 

modeleve GEOSS dhe COPERNICUS. 

Me rastin e mbylljes së projektit, Koordinatori i 

Projektit, Z. Harris Kontoe u shpreh në mesazhin 

e tij se: “Projekti GEO-CRADLE zyrtarisht po 

mbyllet, por rrjeti GEO-CRADLE, i themeluar 

gjatë gjithë jetës së projektit, nuk do të 

ndërpresë aktivitetin e tij. Aktivitetet tona do të 

vazhdojnë drejt zhvillimit të Iniciativës 

Kopernikus dhe Eurogeoss në rajonet e interesit, 

të përfshira në këtë projekt dhe me të rejat që 

do të përfshihen në të ardhmen, përmes 

angazhimit të ekipit tonë në projektin e 

EUROGEOSS Shoëcases. 

Projekti do të zbatojë një iniciativë të koordinuar 

dhe gjithëpërfshirëse të shfrytëzimit të të 

dhënave të Vrojtimit të Tokës nëpërmjet 

bashkëpunimit midis anëtarëve të GEO-s të BE-së 

d h e  O r g a n i z a t a v e 

pjesëmarrëse, me qëllim që të 

përshpejtojë përthithjen e 

përdoruesve të të dhënave të 

h a p u r a  p ë r  V T  d h e 

informacionin në dobi të 

Evropës. 

Objektivat e përgjithshme 

janë krijimi dhe promovimi i 

n j ë  o r g a n i z a t e  t ë 

qëndrueshme të dedikuar për 

shfrytëzimin e përdoruesve të 

burimeve evropiane të VT, 

duke u mbështetur në Kopernikus dhe GEOSS 

përmes zhvillimit të bashkëdizenjimit të 

projekteve pilote (p.sh. produktet, shërbimet ose 

zgjidhjet e orientuara drejt aplikimit) të 

ndërtuara në një qasje të përqendruar tek 

përdoruesit dhe duke u dhënë një vlerë 

ekonomike, sociale dhe politike qytetarëve 

evropianë. 

Për më tepër, Zyra Ndërlidhëse GEO-CRADLE 

(Zyra Greke GEO), lehtësoi procedurën për 

krijimin në Shqipëri të Zyrës Kombëtare GEO. 

Së fundi, dëshiroj të falënderoj të gjithë 

partnerët për kontributin e tyre në zbatimin e 

Projektit, sepse pa to nuk do të ishte e mundur që 

GEO-CRADE të ishte një projekt i suksesshëm i 

Bashkërendimit dhe Përkrahjes së Veprimit!” 
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Fragmente nga manuali i praktikave më 

të mira botërore 

Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?     

Shteti: Belgjikë  

Rasti: OJQ mjedisore kundër zhvillimit të 

paplanifikuar  

Theksi: Duhet dëgjuar zëri i popullsisë vendase 

lidhur me zhvillimin e mjedisit ku jetojnë. 

Zhvillimi i një zone industriale duhet të jetë në 

përputhje me skemën e planifikimit bashkiak. 

Megjithatë, në një bashki belge, skema e 

planifikimit bashkiak u shfuqizua pa u 

zëvendësuar me asnjë dokument të 

barasvlershëm. Njëkohësisht, bashkia miratoi 

zhvillimin e një zone industriale.   

Inter-Environnement Wallonie, OJQ-ja mjedisore 

ombrellë në pjesën frëngjishtfolëse të Belgjikës, 

me anë të mjeteve ligjore, e kundërshtoi urdhrin 

për shfuqizimin e skemës së planifikimit me 

arsyen se prekte garancitë procedurale dhe si 

rrjedhojë ishte shkelje e detyrimit të 

parashikuar në Kushtetutë për të drejtën e 

mbrojtjes së shëndetit mjedisor. Më konkretisht: 

1) zona nuk do të zhvillohej në përputhje me 

standardet dhe rregulloret përkatëse; 2) banorët 

vendas nuk do të përfitonin një vlerësim të 

ndikimit në mjedis të programit për zonën në 

fjalë; 3) nuk do të dëgjohej zëri i banorëve lidhur 

me mënyrën se si do të zhvillohej zona.    

Gjykata vërejti se para miratimit të urdhrit 

kërkohej që zona e zhvillimit industrial të ishte 

në përputhje me skemën e planifikimit bashkiak 

për të gjithë zonën. Kjo përputhshmëri duhet të 

ishte vërtetuar edhe nëpërmjet një vlerësimi të 

ndikimit në mjedis, krahas hapave të tjerë 

proceduralë. Për këtë arsye, Gjykata vendosi që 

nuk ishte kryer procedura e vlerësimit të ndikimit 

në mjedis në përputhje me Direktivën e BE-së për 

VNM-në, si dhe të Konventës Aarhus, dhe 

gjithashtu kërkoi rregullimin e këtyre 

problemeve.     

ACAP, takimi i rradhës midis parnerëve 

Tiranë - 22 Janar 2019 - Në kuadër të 

projektit ACAP - Aksione komunitare në Zonat e 

Mbrojtura, financuar nga Agjencia Italiane për 

Bashkëpunim dhe Zhvillim, pranë ambienteve të 

INCA në Tiranë, u zhvillua takimi i rradhës midis 

partnerëve të projektit. 

Dhjetë muaj nga fillimi i projektit, partnerët po 

diskutojnë mbi 

akt i v i tetet  e 

kryera deri më 

tani, sfidat dhe 

problemet e hasura 

si dhe po detajojnë 

p l a n i n  e 

aktiviteteve të 

ardhshme.  
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...ekonomia pyjore e Dajtit, në rrethin e Tiranës, 

me sipërfaqe 3,028.7 ha, u shpall “Park 

Kombëtar” me vendim të Këshillit të Ministrave 

nr.93, datë 16.02.1960. Njëherazi përfaqëson 

edhe Parkun e parë Kombëtar të Shqipërisë. 

Në kuadër të studimit për krijimin e Rrjetit të 

Parqeve Kombëtar të Shqipërisë, me vendim të 

Këshillit të Ministrave nr.96, datë 21.11.1966, 

sipërfaqja e Parkut Kombëtar të Dajtit u 

zgjeruar me 3,300.0 ha. 

Më pas, bazuar në dispozitat e Ligjit nr.8906, 

datë 06.06.2002, “Për zonat e mbrojtura”, të 

ndryshuar, ekosistemi natyrori Mali i Dajtit”, me 

sipërfaqe 29,384.18 ha, i shtrirë në Qarkun e 

Tiranës dhe të Durrësit, me VKM nr.402, datë 

21.06.2006, u rishpall “Park Kombëtar” me 

sipërfaqe të zgjeruar. 

Më pas me VKM nr. 715, datë 23.06.2009, bazuar 

në studimin e kryer se në këto territore gjenden 

...me këtë rast Ju kujtojmë se  

59 vjet më parë... 

edhe komponente mineralogjike të tokave të 

rralla si Vanadium, Galium, Germanium, Selen, etj, 

sipërfaqja e parkut kombëtar u zvogëluanë 

29,216.89 ha. 

Brenda kësaj sipërfaqe u përfshi dhe Rezervati 

Natyror i Menaxhuar (ish rezervati i gjuetisë) 

“Qafë Mollë-Derje” me sipërfaqe 3,458.0ha, 

miratuar me regulloren e Ministrisë së Bujqësisë 

nr.1, datë 27.07.1977. Me urdherin nr.404, date 

25.1.1983 "Mbi caktimin e rezervateve të 

gjuetisë", sipërfaqja u ul në 3,300 ha. 

Ish Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve dhe 

Shërbimit Pyjor, me rastin e shpalljes së të parit 

Park Kombëtar në Shqipëri (Mali i Dajtit, më 16 

Shkurt 1960), vendosi dhe festoi disa herë që 

dita 16 Shkurt, për çdo vit të jetë “DITA E 

PARQEVE KOMBËTAR TË SHQIPËRISË, por 

kjo iniciativë u ndërpre pas vitit 2006... 

…20 vjet më parë ...  

...territori natyror i zonës së Prespës së Madhe 

dhe i Prespës së Vogël, me sipërfaqe të 

përgjithshme 27,750.0 ha, me VKM nr.80, datë 

18.02.1999, shpallet “Park Kombëtar”, përfshihet 

në qarkun e Korçës dhe në rrethet Korçë dhe 

Devoll. Brenda këtij territori është përfshirë 

(duke ndërruar dhe statusin) edhe sipërfaqja e 

ish rezervatit të gjuetisë “Gorricë”, me sipërfaqe 

18,150.0 ha, miratur me urdhër të ish Ministrisë 

së Bujqësisë, në vitin 1957. 

Pjesë e territorit të Parkut Kombëtar “Prespa”, 

gëzon edhe statusin e Zonës RAMSAR, sipas VKM 

nr.489, datë 13.06.2013, me sipërfaqe 15,118.6 

ha. 

Me VKM nr. 80, datë 18.02.1999, territori 

natyror i pellgut ujëmbledhës të Liqenit të Ohrit, 

me sipërfaqe të përgjithshme 27,323.0 ha, 

shpallet Peizazh i Mbrojtur tokësor/ujor”, 

përfshihet në qarkun e Korçës dhe rrethin e 

Pogradecit... 

…14 vjet më parë ...  

...me VKM nr.86, datë 11.02.2005 për “Krijimin e 

komiteteve të menaxhimit të zonave të 

mbrojtura”, në zbatim të pikës 2 të nenit 17 të 

ligjit nr.8906, datë 06.06.20002 “Për zonat e 

mbrojtura”, të ndryshuar... 
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Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës 

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri mirëpret artikuj të ndryshëm të cilët ju dëshironi t’i publikoni në Ditarin e tij 

elektronik. Artikujt duhet të jenë jo më shumë se 200 - 250 fjalë. Ju lutemi të merrni në konsideratë këtë kërkesë, pasi 

interesi për të shpërndarë artikuj, lajme apo njoftime të ndryshme përmes Ditarit, mund të jetë i konsiderueshëm dhe ne do 

të përpiqemi për të siguruar hapësirë për të gjithë ju që dëshironi të kontribuoni. Redaksia ruan të drejtën për të shkurtuar 

apo modifikuar (jo tjetërsuar) tekstin nëse do të jetë e nevojshme.  

Ju lutemi dërgoni një foto shoqëruese për artikullin tuaj dhe / ose web - link për referencë të mëtejshme. 

Faleminderit për marrjen në konsideratë të këtyre udhëzimeve! 

www.inca-al.org;  

info@inca-al.org;  

www.facebook.com/inca.albania 

Botim i Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri / INCA  

Redaksia: Nihat Dragoti; Ilirjan Qirjazi; Vilma Kadiu; Marinela Mitro 

Grupimi “Të Shpëtojmë Arinjtë Shqiptarë” 

Organizatat Partnere të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës 

NJOFTIME 

 2 Shkurt - Dita Botërore e Ligatinave 

 4 Shkurt - Dita e Krijimit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura - AKZM 

28 Shkurt - 2 Mars - Ditët Botërore të Energjisë së Rinavueshme 

1 - Për të lexuar “Ditari i Natyrës” në vite…  

http://www.inca-al.org/index.php/sq/publikimet/ditari-i-natyres 

…6 vjet më parë ...  

...VKM nr. 221, datë 20.02.2013 “Për caktimin e 

zonave të brezit të gjelbër të qytetit të Tiranës 

dhe të rrethinave të tij”, në mbështetje të 

neneve 3, 20/3 dhe 23 të ligjit nr. 10431, datë 

09.06.2001 “Për mbrojtjene mjedisit”, të 

ndryshuar dhe pikës 4, të nenit 27 të ligjit 

nr.10119, datë 23.4.2009 “Përplanifikimin e 

territorit”, të ndryshuar... 

…5 vjet më parë ...  
koordinimit të PK të Butrintit, në varësi të 

MTKRS, administrata e PK, në varësi të MMPAU 

dhe Komiteti i Menaxhimit të këtij parku, në 

bashkëpunim me institucionet e specializuara, të 

realizojnë menaxhimin e parkut dhe të 

kontrollojnë zbatimin e planit të menaxhimit të 

PK. 

Shtohet pika 5.1, ku ndër të tjera theksohet që 

MMPAU, MTKRS dhe ministritë e tjera të linjës 

dhe njësitë e qeverisjes vendore të rishikojnë 

lejet që kanë dhënë për veprimtari ekonomike e 

shoqërore brenda sipërfaqes së PK Butrint. 

...VKM nr.134, datë 20.02.2013 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.693, datë 

10.11.2005, të Keshillit të Ministrave, “Për 

shpalljen e kompleksit ligatinior të Butrintit “Park 

Kombëtar”. 

Me këtë VKM janë saktësuar kufijtë e parkut 

kombëtar të Burtintit, sipërfaqet e përdorimit të 

territorit...; ndryshohet pika 4 në lidhje me 

zonimin e territorit dhe pika 6 ndryshohet si më 

poshtë: Ngarkohen zyra e administrimit dhe 


